IDleaks bestuur zoekt versterking: ben jij onze nieuwe penningmeester?
IDleaks is een beweging opgericht in 2011, voor en door iedereen die zich wil inzetten voor eerlijke
en genuanceerde communicatie over ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingslanden en hun
inwoners, om zo eenzijdige beeldvorming en stereotypering tegen te gaan. We gaan hiervoor op
verschillende manieren in gesprek met belangrijke beeldvormers, zoals OS-organisaties en de media.
Ook ontwikkelen we tools en workshops die organisaties en individuen helpen om tot nieuwe
inzichten te komen als het gaat om campagnes en andere communicatie uitingen. Eens per jaar
organiseren we de IDleaks Awards, een avondvullend programma waarbij prijzen worden uitgereikt
voor de meest inspirerende en meest tenenkrommende filmpjes van Nederlandse OS-organisaties.
IDleaks streeft naar een open en geïnformeerd maatschappelijk debat over mondiale duurzame
ontwikkeling.
Het IDleaks bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, uitvoering, continuïteit en
het monitoren van de activiteiten van IDleaks. De taken van het bestuur omvatten het ontwikkelen
en implementeren van strategieën, het budget overzien en de IDleaks community coördineren.
De algemene bestuurstaken bestaan uit bestuursvergaderingen (elke 4 weken) en het werken aan
verschillende activiteiten. Het aantal uren dat je je voor IDleaks inzet varieert maar gemiddeld moet
je denken aan 4 uur per week.
Momenteel is IDleaks opzoek naar een enthousiast, nieuw bestuurslid in de positie van:
Penningmeester
Als penningmeester:
• Monitor je de financiële gezondheid en continuïteit van IDleaks
• Ben je verantwoordelijk voor het algemene financieel management van IDleaks
• Stel je de begroting op
• Hou je gedurende het jaar de administratie van inkomende en uitgaande facturen bij
• Geef je input op en keur je (financiële) documenten (budgetten, kwartaalcijfers,
jaarrekening, jaarverslag) goed
• Werk je accuraat en maak je verantwoorde (financiële) inschattingen
• Ben je betrokken bij de subsidieaanvragen
• Ben je betrokken bij de human resource management (HRM) samen met de voorzitter van
het bestuur
• Voer je ad hoc taken uit voor het besturen van de organisatie
• Vertaal je (financiële) ambities naar een visie en draag je deze visie uit
Wat verwachten we van jou?
Als bestuurslid onderschrijf je de doelstellingen van IDleaks en heb je een goed beeld van de
activiteiten van IDleaks. Je bent gemotiveerd om jezelf als de organisatie te ontwikkelen en verder te
laten groeien. Verder zijn we opzoek naar de volgende competenties:
• Sociaal en communicatief sterk
• Kennis van ontwikkelingssamenwerking
• Flexibel en bereid om zo nu en dan in de avonden of weekenden te werken
• Goede kennis van zowel de Nederlandse als Engelse taal
• Ervaring met HRM en/of besturen is een plus

Wat bieden we?
We bieden een uitdagende positie met veel leermogelijkheden op het snijvlak van
ontwikkelingssamenwerking en communicatie. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden om
organisatiemanagement, strategisch plannen, fondsenwerven en human resource te leren. IDleaks
heeft een financieel adviseur die de penningmeester kan ondersteunen bij het uitvoeren van de
financiële taken. Als bestuurder heb je de kans om professioneel te groeien en een sterk netwerk op
te bouwen. De positie van bestuurder is een onbetaalde vrijwilligersfunctie. We bieden veel ruimte
voor eigen initiatief en het uitwerken van ideeën die passen bij IDleaks.
Enthousiast?
Ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie bij een dynamisch en ambitieuze organisatie en ben je 4
uur per week beschikbaar voor ten minste 1 jaar? Mail je motivatie en cv voor vrijdag 1 december
2017 naar info@idleaks.nl.
Sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden in de week van 11-15 december, gesprekken vinden
plaats in Amsterdam of Utrecht.
Meer informatie?
Meer informatie kan gevonden worden op onze website www.idleaks.nl. Ook kun je het huidige
bestuur benaderen of je vragen mailen naar info@idleaks.nl.

